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  مقدمه                                         

  راز واقعی موفقیت                             

. هرگز در طول تاریخ رسیدن به اهداف تا این حد راحت نبوده ، ما در عصر فوق العاده اي زندگی می کنیم 

  وظیفه شما این است که دراین (( عصر طالیی ))   به بهترین نحو مشارکت داشته باشید . 

همه دوست دارند  سریع و آسان به ثروت ،سالمتی و موفقیت برسند . بسیاري از افراد و سازمان ها 

  رسیدن ( با کمترین تالش ) به موفقیت و خوشبختی را ارایه داده اند .تکنیک هاي خاص  ، سریع و راز 

  راز واقعی موفقیت این است که اصالَ هیچ رازي در بین نیست . باید برنامه ریزي دقیق داشته باشی . 

تصادفی به دست نمی آید ، بلکه نتیجه یک طراحی دقیق و حاصل قانون علت و خوشبختی و موفقیت 

  معلول است .

ر اساس این قانون ، (( در پی هر علتی ، معلولی وجود دارد )) و همچنین  (( هر معلولی ، علت یا عللی ب

کار خاص انجام دهی به نتیجه خاص می رسی . اگر همان کارهایی را که افراد موفق انجام می دارد )) 

یست و به شانس بستگی دهند انجام دهید همان نتایج افراد موفق را کسب می کنید . موفقیت تصادفی ن

  مربوط به مسعله علت و معلول است .  ندارد . موفقیت به طراحی خوب وابسته است . موفقیت ،

  کشف بزرگ

شما دنیا را آن گونه که هستید می بینید ، دنیاي بیرون انعکاسی از درون شما است . در درون خود به هر 

تار هدف ات باش تا در بیرمن . در درون خود خواسچیزي آمادگی داشته باشید در بیرون به آن می رسید 

  به آن دست پیدا کنی . براي بیشتر داشتن ، باید بیشتر تالش کنی . 

  براي داشتن یک زندگی متفاوت ، در هر حوزه اي باید فردي متفاوت باشید . 

  زندگی یک سفر است 

از مسیر  داردو اگرهواپیماوقتی با هواپیما به سوي هر مقصدي سفر می کنید مسیر مبداَ و مقصد مشخص 

برسید . در زندگی اغلب از مسیر خود خارج می شوید . اگر د ممکن است  به یک مقصد نامعلوم خارج شو

از دو قدم به جلو و دقت الزم را به طراحی و سازماندهی نداشته باشید ،زندگی تان مجموعه اي متشکل 

یک قدم به عقب خواهد بود . از زمان آغاز سفر زندگی به سوي مقصد ، مجبور خواهید شد دست به 



اصالحات مداوم بزنید . سفر خودت را آغاز کن ، متوقف شو ، به چپ و راست برو از موانع عبور کن ، 

  شروع کن .

  به یک برنامه پرواز نیاز دارید 

هدفمند براي زندگی نیاز دارید تا به موفقیت برسید . باید جراَت بلند شدن و  به یک برنامه مشخص و

  شروع کردن پرواز را داشته باشید و بدون هیچ تضمینی براي موفقیت ،قدم در اره سرنوشت بگذارید . 

  راز اصلی در عملکرد 

نمایید . باید از محیط اولین گام را بردارید باید عمل کنید . باید بر ترس از شکست و ناامیدي غلبه 

  آسایش و راحتی خود به محیط (( زحمت و سختی )) بروید .

  پرواز را آغاز کن

از هر سفر دیگري دوازده مرحله وجود دارد که اگر آن ها را در پیش بگیرید ، سفري سالم تر و شادتر 

ه دست گرفته و تمام خواهید داشت . با پیروي از این مراحل ، می توانید کنترل کامل زندگی تان را ب

  قدرت ذهنی خود را فعال کنید و به فردي تبدیل شوید که می خواهید باشید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  فصل اول                                       

  مقصدتان را انتخاب کنید                          

ده برابر یک فرد معمولی و بسیار  وقتی کامالَ از هویت خود ، خواسته ها و مقصدتان مطمعن شدید ،

  سریعتر به کارهایتان خواهید پرداخت . 

  ) سالمتی ، آمادگی جسمانی و عمري طوالنی داشتن . 1

  ) انجام کاري که از آن لذت برده و حقوق باالیی دریافت کنیم .  2

  می گذاریم .  با کسانی که دوستشان داریم و به آن ها احترام) داشتن یک رابطه خوب و خوشبختی  3

  ) رسیدن به استقالل مالی طوري که هرگز نگران پول نباشیم .  4

از این موارد از یک تا ده به خودتان امتیاز دهید ، متوجه می شوید در حوزه اي که کمترین امتیاز را دارید 

  مشکالت امروز شما در آن حوزه است و باید در آن حوزه خاص ،بهبود ایجاد کنید .

  

  دیدگاه فراوانی 

داشته باشید . اگر دیدگاه فراوانی  توانید دیدگاه فراوانی یا کمیابی ر مقصد میاهبه سوي این چدر پرواز 

داشته باشید ، خوش بین و مثبت بوده و در راستاي رویاهایتان با اطمینان و به طور تدریجی قدم بر 

وبی خواهید دانست . این بدان معنا است که به خواهید داشت . با این طرز فکر جهان را بخشنده و جاي خ

  جاي توجه بر مشکالت ، بر راه حل تمرکز می کنید . 

  ، روي خواهد داد . اگر رویکرد کمیابی داشته باشید ، دقیقاَ عکس آن چیز که توضیح دادیم 

  

  مقصد را روي نقشه مشخص کنید 

نید ، تا دستیابی به اهداف سریعتر زمان بیشتري را صرف تصمیم گیري در خصوص مقصد و اهداف ک

  شود . هدف آیندتان ، عملکرد هاي امروزتان را مشخص می کند . در تعیین اهداف خودخواه باشید . 



اگر مطمعن باشید شکست نخواهید خورد، چه رویاهایی خواهید داشت . فرض کنید هیچ نوع محدودیتی 

دوستان آشنایان ، تحصیالت و توانایی الزم و مهارت ،  ندارید . تصور کنید به حد کافی پول ، زمان ، دانش

  براي رسیدن به هر هدفی را دارید . 

  شغل و در آمد ایده آل

چه توانایی ها و مهارتهایی دارید که می توانید از طریق آن ها حداگثر استفاده را بکنید ؟ کار ایده آلتان را 

  پیدا کنید و از طریق آن کسب درآمد کنید . 

  

  یی ها و استعداد هاي طبیعی توانا

  توانایی ، استعداد ، عالیق و خواسته هایی که شما را منحصر به فرد و متمایز از دیگران می کند چیست ؟ 

در اینجا با ده شاخص آشنا می شویم که می توانید از آن ها براي تعیین زمینه مناسب فعالیت هایتان و 

  ه اید ، استفاده کنید : انجام همان کاري که براي آن به دنیا آمد

  . کارتان را دوست دارید .  1

  برتر در زمینه کاري خود باشید .  %10. می خواهید در کارتان بهترین باشید و بین  2

. افراد موفق در حوزه کاري خود را تحسین می کنید و می خواهید مانند آن ها باشید و به همان سطح از  3

  موفقیت برسید . 

و هیچ وقت از یادگیري بیشتر در زندگی خسته . می خواهید درباره حوزه کاریتان مطالب زیادي بیاموزید  4

  نمی شوید . 

. کار مناسب شما کاري است که یادگیري و انجامش برایتان راحت باشد و این استعداد در شما ذاتی  5

  است . 

و  و فراموش می کنید بخورید ، بیاشامید  . وقتی مشغول کارتان هستید ، زمان بی حرکت می ماند 6

  استراحت کنید . 

  . تجربیات موفق در این زمینه ، احساس خوبی از عزت نفس و رضایت به شما القا می کند .  7

. دوست دارید به کارتان فکر کنید و وقتی انجامش می دهید ، درباره اش حرف بزنید . کار با زندگی ات  8

  در هم آمیخته است . 

. مایلید با دیگر افراد در زمینه کارتان ارتباط داشته باشید و در هر فرصتی در مورد کارتان صحبت  9

  کنید . 



  هدفتان این است که در تمام طول زندگی هرگز بازنشست نشوید زیرا از آن لذت می برید . .  10

  ت خواهی آورد . )) می گویند : (( کاري که به آن عالقه داري بکن ، خود به خود پول نیز به دس

  زندگی شخصی ایده آل 

یک عصاي جادویی دور خانواده ، روابط ، و زندگی شخصی تان بچرخانید . اگر مجرد هستید ، بهترین نوع 

  رابطه را براي خود تعریف کنید . اگر زندگی خانوادگی تان عالی باشد ، به چه شکل خواهد بود . تقویم 

به روز ،هفته به هفته ، ماه به ماه و سال به سال . داتنستن این که چه ایده آل خود را بسا زید . روز 

  میخواهید ، اولین گام در راستاي بدست آوردنش است .

  

  استقالل مالی

،تعداد ماه هاي سال  12راحت براي شما چقدر خواهد بود . این عدد را در مشخص کنید هزینه یک زندگی 

ب کنید ( تعداد سال هاي پس از بازنشتگی ) . این رقمی ضر 20ضرب کنید و سپس حاصلضرب را در 

  است که باید براي بازنشتگی خود پس انداز کنید . 

  

  تفکر بازگشت از آینده 

در تعیین مقصد نهایی در هر دوره اي از زندگی ، ((چشم انداز طوالنی مدت )) را برگزینید . باید چندین 

در انتهاي این دوره کجا خواهید بود . سپس تفکر بازگشت از سال پیش روي خود را ببینید و تعیین کنید 

  . در تخیالت از یک نقطه مناسب در آینده به جایی بنگرید که اکنون هستید . آینده را تمرین کنید 

وقتی نگرش کامالَ واضحی نسبت به هدف و مقصد خود داشته باشید ، تصمیم گیري درخصوص کارهایتان 

  و ساعت به ساعت بسیار راحت تر می شود . به صورت روزانه 

  

  چهار تکنیک قدرتمند 

. بیان کردن : یک هدف خاص و معین را بنویسید . هر چه زمان بیشتري را صرف دقت کردن و تو صیف  1

هدفهایتان کنید ، اطمینان بیشتري خواهید داشت که هر گامی که برمیدارید ، در راستایی درست بوده 

  است . 

کردن : توانایی شما در تجسم کردن ، یکی از شگفت انگیزترین قدرت هایی است که دارا  . تجسم 2

  هستید . هرچه تصویر را در ذهن خود واضح تر ببینید زودتر به واقعیت می بینید .



. احساسی کردن : به هدفتان جنبه احساسی دهید . به خودتان حسی را بدهید  که به هدف رسیده اید  3

  احساس شادي و غرور حاصل دستیابی به هدف را تصور کنید . کرده اید . و آن را حس 

. توجیه کردن : هدف خود را با نوشتن تمام دالیل نیازتان براي دستیابی به آن و سودي که از رسیدن  4

مستدل  ی که یک چرايبیشتر باشد . (( کسبه هدف عایدتان می شود ، توجیه کنید . باید دالیل تان 

  شد ، از پس هر چگونه اي بر می آید ))داشته با

  

  هدف را باور پذیر کنید 

هدف باید شما را به چالش بکشد و اطمینان داشته باشید به آن می رسید . هدفتان باید واقع گرایانه 

  باشد . هفی که از حد توان شما بیشتر باشد شما را نا اُمید می کند . 

  

  قبل از دویدن راه بروید 

من می گویند می خواهند خیلی زود میلیونر شوند ، به آن ها پیشنهاد میکنم ابتدا هزار وقتی مردم به 

می دالر به دست آورند . پس از اینکه توانستند این مبلغ را پس انداز کنند و از شر بدهی خالص شوند ،

  توان دوید . و همین طور تا آخر . ابتدا باید راه رفت تا ب توانند ده هزار دالراندوخته داشته باشند

  مسعله شایستگی 

یکی از اولین مراحل در دستیابی به اهداف بزرگ ، شناسایی و آزاد سازي ترمز هاي ذهنی تان است طوري 

که بتوانید سریعتر از همیشه در زندگی به پیش بروید . مضر ترین موانع نا خودآگاه احساس عدم 

  شایستگی یا ناالیق بودن است . 

  

  یگران ایجاد ارزش براي د

  همین طور که مشغول توسعه استعداد و توانایی خود هستید به دیگران هم نفع برسانید . 

  

  شیوه تبادل داوطلبانه 

بیشتر دارایی هاي ما حاصل تبادل زمان یا تالش مان در تولید یک محصول یا ارایه خدماتی براي میزان 

  معینی پول هستند حال باید چکارکنیم که شایسته دریافت پول مردم باشیم ؟ 



  

  

  قدرت کمک کردن 

پیتر دراگر می گوید اگر تنها کلمه ((کمک )) را جایگزین ((موفقیت )) کنیم ،بیشتر مشکالت در تجارت و 

امور مالی رفع می شود . حال ، سوالی که برایتان پیش می آید این است که من چه کمکی به مردم می 

ی بخشید تا به صورت توانم بکنم تا آن ها پول بیشتري به من پرداخت کنند ؟ چه ارزشی به دیگران م

  داوطلبانه پولی را که از تالشهاي شخصی خود بدست آورده اند ، به شما بدهند . 

  وقتی تمرکزتان بر کمک کردن باشد ، قدم در جاده ثروت می گذارید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

    فصل دوم                                  

  نی کنیدگزینه هاي پرواز خود را بازبی           

وقتی نسبت به شخصیت ، خواسته ها و اهدافتان در هر حوزه اي از زندگی ذهنیتی واضح پیدا کردید ، 

می توانید تمام راه ها و روش هاي مختلف رسیدن به مقصد را مورد ارزیابی قرار دهید . حال می توانید 

اهداف و مقاصد بر طبق برنامه ،  بهاستراتژي ها و راهکارهایی را تعیین نمایید که از آن ها براي رسیدن 

  استفاده کنید . 

  

  همواره بر تعدادگزینه هایتان بیافزایید 

به اندازه گزینه هایی که دارید ، آزاد هستید . گزینه هاي زیادي براي کارتان داشته باشید که اگر به 

مشکل خوردید آن یکی گزینه دیگر را انتخاب کنید .افراد موفق همواره گزینه هایشان را افزایش می 

  دهند و یک طرح آماده براي مقابله با مشکالت در اختیار دارند . 

  

  خوب و تصمیمات بهتر  گزینه هاي

گزینه ها و تصمیمات امروزتان تعیین کننده کیفیت زندگیتان در آینده نیز هستند . کامالَ نسبت به انتخاب 

. نرخ درآمد ساعتی خود را در بیاورید  تا متوجه شوید هر کار هلیتان حس آرامش و راحتی داشته باشید 

  ول از دست می دهید .بی ارزشی که انجام می دهید در هر ساعت چقدر پ

  

  باالترین و بهترین نوع استفاده از زمان را مشخص کنید 

اگر از وضعیت کنونی تان رضایت ندارید ،به جاي منفعل بودن ، فعالیت خود را بیشتر کنید . اگر از شغل 

ید ، در حال حاضرتان راضی نیستید ، کار بهتري پیدا کنید . اگر در روابط کنونی تان چندان خوشبخت نیست

  صورت امکان آن را بهبود دهید ، و در غیر این صورت آماده ترك آن شوید . 

  



  

  

  تسلیم نشوید 

آبراهام مازلو  می نویسد : (( داستان نژاد بشر ، داستان زنان و مردانی است که خود را دست کم می 

مردم به خاطر ترس به چیزهایی کمتر از لیاقت خود قانع می شوند . اگر از شغل ، از رابطه اي گیرند . )) 

  که در آن هستید و موارد دیگر راضی نیستید باید بهاي آزادي خود را پرداخت کنید . 

  

  یتان باشید نبال خواسته هابه د

ه منفی است . اگر پس از درخواست به خاطر داشته باشید که قبل از این که چیزي بخواهید ، پاسخ همیش

یزي که از دست داده اید ، چند لحظه از زندگیتان بوده است . اما اگر جواب شما پاسخ منفی باشد ، تنها چ

  مثبت باشد . آیندتان را به کلی تغییر خواهد داد . 

  

  تور بزرگی بیندازید 

راه هاي بیشتر براي دست یابی به  قانون این است : کیفیت تابعی از کمیت به حساب می آید . همیشه

هدف داشته باشید تا کیفیت انتخابتان بهتر شود . تور بزرگ بینداز . عاشق اولین ایده ات نشو احساسات 

  موجب منحرف شدن ارزیابی می شود و در رسیدن به مقصد ضعیف تر می شوید . 

  

  مشاور خود باشید 

یدن و مقصد به خودتان مشاوره دهید در جایگاه باید در خصوص بهترین روش دستیابی به هدف و رس

  مشاودر خونسرد باشید . 

  

  اساس ثروت 

اگر هدفتان موفقیت مالی است ، تنها یک راه براي رسیدن به آن وجود دارد که همان ( افزودن ارزش ) 

ن ها و در است . این ثروت از راه ارایه خدمات بهتر به مردم با فراهم کردن محصولیا خدمات مورد نیاز آ

رقابت با سایر افرادي بدست می آید که همان کاال یا خدمات را ارایه می نمایند . این یک اصل اقتصادي 

  مهم و بنیادي محسوب می شود که در طوالنی مدت نتیجه می دهد . 



  

  

  یک فهرست تهیه کنید 

بهتري می گیرید . حال تهیه فهرست براي اهداف مالی هر چه گزینه هاي شما بیشتر باشد ، تصمیمات 

  نید : هشت مثال زیر را مطالعه ک

  . با آغاز یک هدف جدید به هدفتان برسید .  1

  . می توانید کسب و کاري که از قبل وجود دارد ، خریده و آن را سود آور کنید .  2

  . می توانید در کارتان به بهترین وضعیت برسید .  3

   . می توانید در زمینه امالك کنید . 4

. می توانید از استعداد ها و مهارت هاي خود براي راه اندازي یک کسب و کار جدید در ازاي گزینه هاي  5

  موجود استفاده کنید . 

  . یک نمایندگی خریده و آن را به موفقیت برسانید .  6

  . می توانید سرگرمی یا عالیق خود را به یک فرصت درآمد زا تبدیل کنید .  7

به موفقیت رساندن شرکتتان کنید و در حوزه کاري خود به درجات باال برسید و یکی از پر  . خود را وقف 8

  د ترین افراد در رشته خود شوید . درآم

  هر یک از روش هاي فوق مستلزم این است که در ارایه خدمات به دیگران موفق باشید . 

  

  یک استراتژي نیست امید 

  حساس در کار ، تجارت یا روابط ، همه چیز را به خوبی ارزیابی کنید . قبل از سرمایه گذاري زمان ، پول یا ا

اشتباه خود را بپذیرید و مسیر را عوض کنید . دستیابی به اهداف مالی مستلزم ارتقا دادن مهارت ها و 

  تحصیالت است . 

  

  توانایی فکر کردن 

  دارید ، ذهن شماست .  که در راه دستیابی به اهداف و رسیدن به مقصدارزشمند ترین دارایی 



  

  

  فصل سوم                                        

  طرح پروازتان را بنویسید                          

بسیاري از مردم فکر می کنند که داشتن یک هدف مشخص ، مثبت اندیشی و خوش بینی نسبت به این 

ه انتخاب مقصد خیلی اهمیت دارد ، اما تنها نقطه هدف ، تنها الزمه موفقیت و خوشبخت بودن است . اگر چ

آغاز کار به حساب می آید . اکثر مردم به جاي هدف ،آرزو دارند . تنها زمانی که برنامه ریزي کنید و 

جزییات سفرتان را تهیه نمایید ، می توانید از رسیدن به مقصد بر اساس برنامه خود اطمینان داشته 

  باشید . 

  

  و هم به یک روش نیاز دارید هم به یک معیار 

اهداف خود را از نظر کمی و کیفی تعریف کنید .در زمان تعریف هدف خود شور رسیدن به هدف را داشته 

استقالل مالی یعنی این که شما به قدري ثروت داشته باشید و احساس کنید به هدفتان رسیده اید . 

باشید که دیگر هرگز نگران پول نباشید . بنابراین سوال این است ، چه رقمی ؟ واقعاَ چقدر پول نیاز 

  دارید ؟ 

  

  تعیین هدف به روشی ساده 

قبل از این که به سوي مقصدتان پرواز کنید ، می توانیدمجموعه اي از مراحل برنامه ریزي را براي 

  افزایش احتمال موفقیت شفرتان دنبال کنید . 

. دقیقاَ تصمیم بگیرید که در هر حوزه اي از زندگی ، چه می خواهید . هدفتان را به قدري واضح و  1

  د آن را درك کند و به کودکی دیگر توضیح دهد . مشخص تعریف کنید که یک کودك بتوان

. هدف خود را بنویسید و آن را قابل اندازه گیري کنید . هدفی که نوشته نشده باشد ، تنها یک  2

  آرزوست . 

  تعیین کنید . زمان دقیق دستیابی به هدفتان را مشخص نمایید . . یک ضرب االجل  3



ن به هدف ، از سر راه بردارید ، شناسایی  کنید . افکارتان را روي . تمام موانعی را که باید براي رسید 4

  کاغذ بیاورید . 

هر هدف . دانش و مهارت هایی را که براي دستیابی به هدف بدان نیاز خواهید داشت ، تعیین کنید .  5

  جدید ، نیازمند کسب و بکار گیري بخش جدیدي از دانش یا مهارت است . 

  نید که براي رسیدن به هدفتان ، به کمک و همکاري آن ها نیاز دارید . . افرادي را مشخص ک 6

  انتخاب افراد مناسب . 

. فهرستی ازپاسخ هاي خود به شش سوال فوق تهیه کنید  و بر اساس اولویت آن ها را مرتب سازید .  7

  ابتدا باید چه کاري کنید ؟ مهمترین نکته چیست ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  فرمول موفقیت تضمین شده 

  می توانید زندگی خود را تغییر داده و طبق برنامه به مهمترین مقصد خود برسید . با این فرمول 

  

  مرحله اول : از روش ده هدف استفاده کنید 

یک برگه بردارید و کلمه (( اهداف )) را همراه با تاریخ امروز روي آن بنویسد . ده هدفی که می خواهید 

ده به آن برسید ، یادداشت کنید . از تکنیک (( عصاي جادویی )) استفاده کنید و تصور نمایید هیچ در آین

  محدودیتی ندارید . 

. جمالتتان را به زمان حال بنویسید طوري که انگار قبالَ آن هدف دست یافته اید . مثال من هر سال  1

رامینی را ثبت کند که تنها به زمان حال بیان  ایکس دالر درآمد دارم . ضمیر ناخود آگاه شما می تواند ف

  می شوند . 

جمالتت را مثبت بنویس . به جاي اینکه بنویسید ( من سیگار را ترك خواهم کرد )  ((منفی )) ، می .  2

  توانید بنویسید ( من سیگاري نیستم ) ((مثبت )) . 

کنید . هر یک از ده هدف شما باید با  . جمالت را شخصی بنویسید . هر هدفی را با کلمه ((من )) شروع 3

  کلمه (( من )) آغاز شود ، در زمان حال ، مثبت وبه صورت شخصی بیان شود و در آخر به یک ضرب االجل 

  ( تا ... ) برسد . 

  

  مرحله دوم : مهمترین هدف خود را انتخاب کنید 

حال ، این سوال را از خودتان بپرسید : کدام یک از این اهداف است که اگر بتوانم همین اَالن به آن 

برسم ، بیشترین تاَثیر مثبت را در زندگی ام خواهد داشت ؟ جواب شما هر چه که باشد ، فقط آن هدف را 

راي ادامه سفر زندگی مشخص کنید . این هدف مهمترین هدف قطعی ، هدف اولیه و مهمترین مقصد شما ب

  تان محسوب می شود . 

  

  مرحله سوم : یک طرح ایجاد کنید 



این هدف را در باالي یک کاغذ سفید بنویسید  . دقت کنید جمله را به زمان حال ، مثبت ، و شخصی 

و سرانجام ضرب االجلی برایش تعیین  –بنویسید . طوري آن را توصیف کنید که گویی به آن رسیده اید 

. فهرستی از مشکالتی که باید بر آن ها غلبه نمایید ، اطالعات ، مهارت ها و افرادي که براي رسیدن به کند 

این اطالعات را در قالب یک طرح ساماندهی کرده وسپس هدفتان نیاز خواهید داشت  ، تهیه کنید . 

  بالفاصله قدمی براي رسیدن به مقصد  بردارید . 

  

  ان ذهن انگیزي کنید مرحله چهارم : در مورد هدفت

ذهن انگیزي شما را بر آن می دارد که به شدت بر چگونگی دستیابی به هدفتان تمرکز کنید  . یک هدف 

انتخاب کنید و براي دستیابی به آن حداقل بیست پاسخ بنویسید . نوشتن سه تا پنج پاسخ اول ، خیلی 

  ري است . ساده خواهد بود و بقیه پاسخ ها نیازمند تمرکز و نظم بسیا

  

  اقدام کنید 

وقتی بیست جواب را نوشتید یکی از سوال ها را انتخاب کنید و پاسخ دهید . اگر بالفاصله حداقل براي 

کاري نکنید ، جریان خالقیت کُند و سپس متوقف می شود . سود کمی خواهید برد و یکی از این ایده ها 

  رتب در زندگی خود انجام دهید . اتفاق خاصی نخواهد اُفتاد . این تمرین را به طور م

  

  باز هم بازگشت از آینده 

در ذهن خود به ضرب االَجل دستیابی به هدف فکر کنید . تصور کنید به هدف خود رسیده اید . از جنبه 

موفقیت ، از آینده به جایگاه امروز خود نگاه کنید و جمله زیر را با بیست پاسخ تکمیل کنید : (( من به این 

ده ام زیرا ...)) هر چیزي که به ذهنتان خطور می کند بنویسید . یک برگه سفید بردارید و این هدف رسی

جمله را تکمیل کنید : (( من به این هدف نرسیدم زیرا ... (این کار را) نکردم )) فهرستی از کارهایی که 

  می توانستید انجام دهید اما نکردید و منجر به شگستتان شده ، تهیه نمایید . 

  

  

  

  



  

  

  فصل چهارم                                        

  آماده سفر شوید                                    

آمادگی نشانه حرفه اي بودن است . مسافران حرفه اي ابتدا فهرستی از موارد مورد نیازشان براي سفر را 

تهیه می کنند زیرا به حافظه شان اعتماد ندارند . یکی از تکنیک ها در سفر فکر کردن به بدترین نتیجه 

  ممکن است .  

  از خود بپرسید بدترین اتفاق ممکن چیست؟ در راه رسیدن به مقصد و دستیابی به مهمترین هدف ، مدام 

  سپس راهی براي مقابله با آن بیابید . 

  

  براي هر حادثه اي برنامه ریزي کنید 

به مشکل بر بخورم براي مقابله با آن فهرستی از پروازهاي قبل و بعد از اگر براي سفر با هواپیما من 

   ساعت مورد نظرم را از آژانس هاي مختلف تهیه می کنم .

  

  اگر الزم است زودتر حرکت کنید 

چند وقت پیش براي رفتن به یک سخنرانی در هواپیما بودم ، که اعالم کردند پروازبا نیم ساعت تاَخیر 

پرواز می کند . سریع وسایل خود را برداشتم و با یک پرواز دیگر و با بیست دقیقه تاَخیر به مقصد 

  از یک روز پرواز کرده است .  رسیدم . فردا متجه شدم که آن هواپیما بعد

  

  مشکالت کوچک می توانند شما را از مسیر خارج کنند 

(( برنامه ریزي مناسب و به موقع ، از عملکرد  . مشکالت کوچک را خودتان حل کنید وبه دیگران نسپارید

  ضعیف جلوگیري می کند )) 



ح به یک تاکسی نیاز دارم ، او چندي پیش در یک هتل بودم و به مسعول شیفت شب سپردم براي پنج صب

به من اطمینان داد تاکسی آماده باشد . ولی صبح از تاکسی خبري نبود و خودم مجبور شدم با اتوبوس 

  شرکت هواپیما به فرودگاه بروم  حمل خدمه

مهم نیست دیگران چه چیزي به شما می گویند ، این احتمال را در نظر بگیرید که ممکن است به قول خود 

  نکنند ،پس آماده باشید . عمل 

شده و به مسیرتان ادامه دهید . یک  عصبانی و افسرده شوید ، دست به کارمنفعل نباشید به جاي اینکه 

  راه دیگر پیدا کنید .

  

  فهرستی تهیه کنید 

خلبان ها به دقت چک لیستشان را قبل از پرواز چک می کنند . همیشه چک لیست خود را داشته باشید  

تا چیزي را فراموش نکنید به حافظه تان اعتماد نکنید . وقتی به مقصد خود نزدیک می شوید ، زمانی که 

بسیار هرست می تواند براي رسیدن به اهدافتان تالش میکنید ، در نظر داشته باشید پیامد عدم برسی ف

  جدي باشد ، اما در تجارت ، ورشکستگی افراد به خاطر عدم توجه به جزییات ضروري امري عجیب نیست . 

  

  راه هاي تدارك و آمادگی 

حتماَ شنیده اید که می گویند (( شروع خوب ، نیمی از کار است . )) آمادگی و تدارك نشان دهنده افراد 

  موفق و حرفه اي در هر زمینه اي است . روش تدارك موفق ، توجه به چک لیست موفق است . 

  . به کجا می روید ؟ زمانی را براي فکر کردن به اهداف و رویاهایتان صرف  کنید .  1

. فهرستی از مواردي تهیه کنید که باید براي دستیابی به عدهف و رسیدن و مقصد انجام دهید . هیچ  2

  چیز را از قلم نیندازید . 

  . دور اندیشی کنید و براي هر اتفاق پیش بینی نشده اي آماده شوید . 3

  با کسانی که قبالَ همین راه را رفته اند ، صحبت کنید . .  4

  د مطالبی را بخوانید که دیگران درباره مقصد و راه رسیدن به آن نوشته اند . . تا می توانی 5

هرچه هدف براي شما ، خانواده و آیندتان مهم تر باشد باید زمان بیشتري را صرف تدارك رسیدن به آن 

  کنید . چیزي به اسم (( تدارك مجدد )) وجود ندارد . 

  



  برنامه دومی را تهیه کنید 

ف و مقصد گام برمی دارید ، زمانی را صرف شناسایی تاَخیرها ، وقفه ها و انحرافات وقتی به سوي هد

احتمالی در مسیر کنید . همیشه یک (( برنامه دوم )) داشته باشید تا اگر برنامه اولتان دچار مشکل شد ، 

  بتوانید از آن بهره گیرید . 

  نکنید : ش وهرگز قوانین مورفی را فرام

  خراب شود ، خراب می شود . . آن چه بتواند  1

  . بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد ، در بدترین زمان ممکن می افتد .  2

  . بدترین اتفاق با بیشترین خسارت در بدترین زمان ممکن روي خواهد داد .  3

  قانون کوهن نیز می گوید : (( مورفی خوش بین بوده است . )) 

  

  شوید برنامه ریزي کنید و از قبل آماده 

  شروع خوب نیمی از کار است . افراد موفق از جزییات مهم کار به ویژه در آغاز هر سفر جدید آگاه هستند.

  آن ها چیزي را به شانس واگذار نمی کنند . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل پنجم                                            

  با تمام نیرو حرکت کنید                                

زمانی که هواپیما اجازه پرواز می گیرد چه می شود اگرهواپیما با سرعت کمی حرکت کند ، هرگز به سرعت 

مطلوب براي برخاستن نمی رسد . افراد موفق در ثروت با تمام سرعت حرکت می کنند . افراد متوسط با 

  می کنند . آنها هرگز به هوا بلند نمی شوند و هرگز به موفقیت نمی رسند . تمام سرعت حرکت ن

  

  قدم اول را بردارید 

افراد موفق ، اهداف بزرگی براي خود برمی گزینند  ، براي رسیدن به هدف به دقت برنامه ریزي می کنند 

  ، و سپس اولین قدم را بر می دارند . 

نی می کنند . چیزي در درون این افراد مانع می ی آید ، عقب نشیافاد موفق وقتی پاي واقعیت به میان م

  شود که آن ها قدم اول را بردارند. 

سالها پیش در جایی خواندم : (( در سواحل نااُمیدي ، استخوان کسانی دیده می شود که در لحظه پیروزي 

  را فراموش نمی کنم .  تعلل کرده و با تردیدشان همه چیز را از دست داده اند . )) هرگز این جمله

  

  مهمترین عامل شجاعت است 

  دردسر ایجاد می کند اما جسارت بیشتر شما را نجات میدهد . همیشه شجاع باشید . جسارت اغلب برایتان 

  

  تا جایی که می توانید بینید ، پیش بروید 

پیش بینی نشده  باید هدفتان را درست بشناسید و در راه رسیدن به آن انعطاف پذیر باشید . شرایط

  شما را مجبور می کند برنامه هاي خود را تغییر دهید . 

. هر قدمی را که برداري طبیعت گام بعدي را قدم اول را بردار ، طبیعت گام اول را نشانت می دهد 

  نشانت می دهد . 

  



  تالش براي رسیدن به تعالی 

اقی مانده است استفاده می کنند . خوشبختی پاداش افراد موفق است . سایر مردم از چیزهایی که ب

  بیشتر پاداش ها نصیب افرادي می شود که به طور مداوم دانش و مهارت هاي خود را ارتقا می دهند . 

  باالترین درآمد را افرادي دارند که همیشه راه هاي جدید درآمد را با افزودن ارزش بیشتر یاد می گیرند.

  

  هرچه بیشتر بگذارید ، بیشتر دریافت می کنید 

بیشتر افراد موفق و ثروتمند ، پیشرفت خود را مدیون کار زیاد می دانند . آن ها همیشه می گویند (( من 

   تحصیالت زیادي نداشتم . باهوش تر یا بهتر از بقیه نبودم اما از دیگران بیشتر کارمی کردم . )) 

  ، در آمدي بیست برابر بیشتر از متوسط مردم دارند . % برتر در حوزه کار خود  10

  

  تمام ساعات کاري ، مشغول کار باشید 

وقتی سر کار می روید کار کنید . وقتتان را با گفتگو با همکاران هدر ندهید . سعی کنید کمی زودتر کار را 

  می بیشتر بمانید . شروع کرده و بیشتر کار کنید و در پایان روز ، ک

. اگر کار افراد موفق را در پیش بگیرید ، موفقیت تصادفی نیست . موفقیت کامالَ قابل پیش بینی است 

  سرانجام به همان نتیجه خواهید رسید . هیچ چیز نمی تواند مانع پیشرفت شما شود مگر خودتان . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  شم فصل ش                                         

  برنامه ریزي براي مقابله با اختالل                        

همیشه در ابتداي پرواز انتظار اختالل را داریم ، پس لطفاَ کمربند هاي خود را ببندید . در مدحله اول هر 

شغلی معموالَ با مجموعه اي از مشکالت پیش بینی نشده روبرو می شوید پس منتظر اختالل  باشید . باید 

شکالت سر راه را شکست دهید . هیچ موفقیتی بدون توسعه توانایی غلبه بر مشکالت و موانع موجود بر م

  سر راه هدف بدست نم آید . 

  

  واکنش هاي خود را کنترل کنید 

افراد ضعیف هنگام مواجهه با مشکالت پیش بینی نشده ، غفلگیر شده و می ترسند ، عصبانی شده و بد و 

  دیگران را مقصرمشکالتشان می دانند و اغلب افسرده و غیر منطقی می شوند . بیراه می گویند . 

  

  مشکالت با قلمرو ارتباط دارند 

مشکالت کوچک را حل کنی ، مشکالت بزرگ پیدا می شوند باید همه را حل کنی . پاداش اصلی شما براي 

، پاداش و مسعولیت شما هم حل مشکالت ، امکان حل مشکالت بزرگتر است . اما در پی مشکالت بزرکتر 

  بیشتر می شود . 

  

  به راه حل بیندیشید 

افراد موفق ، راه حل گرا هستند . به راه هایی فکر کنید که مشکالت را حل کنید . با آمادگی ذهنی از قبل 

  کنترل امور را بدست بکیرید . 

  

  سوال کنید 

مشکالت خونسرد باشید و همه موارد را چک کنید و سوال کنید . مشکالت را فاجعه ندانید و در در مقابل 

  پی حل آن باشید . 



  

  مسعولیت پذیر باشید 

  در مقابل مشکل بپذیرید . زمانی که واکنش موثر به یک وقتی مشکل را تعریف کردید ، مسعولیت خود را 

  ي شخصی خود بهتر استفاده می کنید و تواناییتان براي حل مشکل دارید ، از منطق ، هوش و توانایی ها

  مشکل افزایش می یابد . 

  

  زبان خود را تغییر دهید 

  به جاي کلمه مشکل از کلمه موقیت یا چالش استفاده کنید . با پرداختن به چالش ها در زندگی روزمره ، 

  بیشتر و بیشتر از پتانسیل هاي خود استفاده می کنید . 

  

  ذهنی خود را رها کنید نیروي 

  وقتی آرامش دارید ، نئوکورتکس ، مغز متفکر شما فعال و آماده به کار است . اما وقتی مضطرب و عصبانی 

، نئوکورتکس خاموش می شود ، مانند این که تمام چراغ هاي یک ساختمان را خاموش کنید . وقتی هستید 

  یا مغز احساسیتان فعال می گردد .  ، پالئوکورتکسنسبت به یک مشکل احساساتی می شوید 

  مغز احساسی دو حالت دارد : جنگ یا فرار . وقتی از یک مشکل بترسید و مضطرب شوید ، ممکن است 

  میل به حمله داشته باشید یا بخواهید از مشکل چشم پوشی کرده و امیدوار باشید به خودي خود حل  

  شود . هیچ یک از این راه ها درست نیستند . 

  

  رواز به درون باد هاي مخلف پ

  مراقب باد هاي مخالف باشید . وقتی با بادهاي مخالف روبرو می شوید : بهاي همه چیز دو برابر شده و به 

سه برابر دقت نیاز خواهید داشت . در این مواقع ، باید تمام سعی خود را بکنید تا یک برنامه ریزي دقیق 

  نتیجه واقع بینانه ، میزان هزینه ها زا دو برابر نمایید . مالی داشته باشید و براي رسیدن به یک

  باید تخمین بزنید که چقدر طول می کشد تا به مقصد برسید و سپس زمانتان را سه برابر زمان مورد نیاز 



  در نظر بگیرید .  

  انواع بادهاي مخالف 

بادهاي مخالف در تجارت و زندگی شخصی از منابع مختلفی ناشی می شود منبع اصلی آن ها ، سایر مردم 

هستند . آن ها شما را ناامید کرده ، فریبتان می دهند ، خیانت می کنند ، انتظارات شما را بر آورده نمی 

  کنند و خود را بی تفاوت و بی مسئولیت نشان می دهند . 

ع مهم بادهاي مخالف هستند . وقتی فعالیت جدیدي را آغاز می کنید ، در می یابید که مشتریان شما منب

  متقاید کردن مشتریان براي خرید کاال یا خدمات جقدر دشوار است . 

براي رسیدن به موفقیت باید چه کار کنیم ؟ با واقیعت روبرو شوید و محصول و خدمات خود را به گونه اي 

  را خریده و به دوستان و آشنایانشان نیز توصیه کنید .  تغییر دهید که مردم آن

  

  باد هاي مخالف مالی 

افرادي که در آمد زیادي دارند ، از تجربیات تلخ خود متوجه شده اند که تنها  تجربه تلخ از دست پول . 

ند ، از از آن جایی که ثروتمندان تجربیات مختلفی دارراه ساده در مورد پول ، از دست دادن آن است . 

جمله این که سرشان را کاله گذاشته اند و فربشان داده اند ، براي دادن پول به شما یا هر فرد دیگري ، 

  به هر دلیلی بسیار محتاطانه و محافظه کارانه عمل می کنند . 

  

  باد مخالف شخصی 

زم را نداشته ممکن است فاقد مهارت هاي مالی ، بازاریابی یا فروش باشید . ممکن است مهارت هاي ال

  باشید . آموزش خود را آغاز کنید . هرگز به خاطر نداشتن یک مهارت یا توانایی خاص ، عقب نشینی نکنید.

  

  تعجب نکنید 

انتظار بروز برخی از مشکالت در کار را داشته باشید چون به عنوان بخش طبیعی کار است . آرامش خود را 

  در موقع مشکالت حفظ کنید . 

  

  



  

  فصل هفتم                                          

  اصالحات مداوم انجام دهید                             

توانایی تاندر برخورد با بحران ها ، تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در زندگی است . وقتی هدفت را 

غیر قابل پیش بینی هستند  تعیین کردي با مشکالتی روبرو می شوي که انتظارش را نداري . بحران ها

  هنگام بروز بحران تنها کاري که باید انجام دهید ، داشتن واکنش تاَثیر گذار نسبت به آن هاست . 

  

  توانایی رهبري 

مدیران ارشد دو ویژگی دارند : اول عملکرد خوبی به عنوان یکی از اعضاي تیم دارند . توانایی تشکیل 

  تیم با اعضاي موفق را دارند . دوم : در شرایط بحرانی خوب عمل می کنند . 

  

  زندگی مجموعه اي از آزمون هاست 

  که باید با صالحیت و درایت شما حل شوند . بحران هاي زیادي در زندگی روزمره تجربه می کنید 

  

  نحوه عملکرد رهبران در بحران 

آن ها در هنگام بروز مشکل آرامش و خونسردي خود را حفظ می کنند . به نظر می رسد کلیدي را در مغز 

  خود فشار می دهند تا آرام شوند و کنترل امور را به دست بگیرند .

  واقعیت ها را جمع آوري کنید 

بروز هر گونه مشکلی واقیت را پیدا کن . هارولد جنین می گوید : (( واقیت هاي حقیقی را بدست در 

آورید ، نه واقیت هاي خیالی و فرضی . آنقدر بررسی کنید تا به واقیت ها برسید . واقیت ها هرگز دروغ 

  نمی گویند . 

  

  مهمترین کار 

  و کار دارید ، توانایی تفکر آرام  و شفاف است . مهارتی که در زندگی فکر کردن است . ارزشمند ترین 



  یکی از مهمترین مهارت هاي فکر کردن که می توانید در خود ایجاد کنید پیش بینی بحران است . 

استفاده کنید . حتی اگر یک  %3فهرستی از تمام مشکالت و بحران هاي احتمالی تهیه کنید . از قانون 

بیفتد ،آن را در فهرست خود جاي دهید . به این فکر کنید کهاگر این % اتفاق  3مسئله جدي با احتمال 

  اتفاق بیفتد چه می شود و شما چه واکنشی نشان خواهید داد . 

آینده نگري کنید و به موانع موجود در راه رسیدن به هدفتان فکر کنید . سپس به زمان حال بازگردید و 

  ار خواهید کرد ؟بپرسید اگر این حادثه روي دهد ، بالفاصله چک

  کلید پیروزي 

، هنگام بروز آن ها آرامش و اطمینان خاطر  فکر کنید هر چه بیشتر به چالش ها ، مشکالت و بحران ها

  بیشتري خواهید داشت . زندگی نیز مجموعه اي بی پایان از مشکالت و بحران هاي کوچک و بزرگ است .

  اصالح مسیر 

الح مصیر است . توانایی شما در انجام سریع و تاَثیر گذار این اصالحات در زندگی مانند هواپیما نیاز به اص

  ، بیش از هر عامل دیگر در موفقت شما دخیل است . 

  در برابر جذبه منطقه امن و راحت مقاومت نمایید 

اکثر مردم به خاطر ترس از شکست در برابر تغییر مقاوت می کنند مردم مایلند همیشه کارهاي قبلی را 

  د و از منطقه امن و راحت خود دور نشوند .بکنن

  تغییر ، پایدار ترین عامل است 

آدم هاي ضعیف همیشه سعی می کنند بر اشتباهات خود سرپوش بگذارند . اما انسان هاي قدرتمند به 

سرعت به اشتباهاتشان اذعان کرده و کار دیگري انجام می دهند . هدفتان را به درستی بشناسید اما در 

  دستیابی به آن انعطاف پذیر باشید . روند 

  کنترل ذهن خود را به دست بگیرید 

در مواقع بروز بحران از این که نمی توانید تغییري صورت دهید ، عصبانی و ناراحت نشوید . زمان خود را 

صرف چالش هایی کنید که می توانید به طریقی بر آن تاَثیر بگذارید .  به خود یادآور شوید دردي که 

  رمان ندارد ، باید تحمل کرد . د

  چگونه انعطاف پذیر باشیم 

  . وقتی تصمیم اشتباهی گرفتی  از گفتن (( اشتباه کردم )) نترسید .  1

  )) شدم  اشتباهمرتکب . روش دوم بگویید (( من  2



  . سومین راه این است (( من نظرم را تغییر دادم ))  3

  آزادي انتخاب 

با ید بدانید که می توانید نظرتان را تغییر دهید . کلید دستیابه به هر چیز ، اصالحات پیوسته در طول 

  زندگی است . و شما همیشه می توانید نظرتان را تغییر دهید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل هشتم                                         

  ود را شتاب بخشید یادگیري و پیشرفت خ              

مهمترین دارایی توانایی کسب درآمد است . اگر همه چیز خود را از دست بدهید تا زمانی که توانایی 

  کسب در آمد داشته باشید ، می تواتید در بازار کار کرده و دوباره آن ها را به دست آورید . 

  توانایی کسب در آمد شما می تواند صعودي یا نزولی باشد کنترل آن در دست شماست . 

به توانایی شما در مذاکره ،ارتباط ، متقاعد کردن پر درآمد ترین هش ها ، هوش اجتماعی است که بستگی 

  و همچنین خودتان و محصولتان و خدماتتان دارد . 

یعنی باید ابتدا بیشتر بیاموزید . (( اگر بهتر نشورد ، دهید براي درآمد بیشتر باید پدال گاز را فشار 

  بدتر خواهید شد . )) 

  دفترچه یادداشتی را بردارید و و تمام درسهایی را که یاد می گیرید یادداشت کنید .

% برتر در  10براي رسیدن به تعالی شخصی نیازمند کوشش و پشتکار طوالنی مدت هستید ، تا در جمع 

  حرفه خود قرار بگیرید . 

  دارایی هاي عقلی خود را شکل دهید 

  نوع اول این سرمایه ، شامل توانایی ها و مهارت هایی است که می توانید به دست بیاورید . 

  در مقایسه با رقبا و دیگر تجارت هاست .انش شما در خصوص نحوه عملکردتان نوع دوم این سرمایه ها ، د

  هرچه کارایی تان بیشتر باشد در آمدتان بیشتر است . 

شانس به سراغ ذهن هاي آماده می رود راه رسیدن به این هدف ، کسب اطالعات جدید از طریق کتاب ، 

اگر آن جه را افراد موفق می دانند به آن ها عمل مجله ها و بشریه هاي تخصی در حوزه کاري خود است . 

کنید سرانجام می توانید بر مهارت هاي آن ها تسلط یافته ، و مانند آن ها در ردیف افراد موفق جاي 

هزار ساعت طول می کشد ، تا بتوانید  10بگیرید . دستیابی به یک مهارت خاص حدود هفت سال یه 

  ام دهید . کارتان را به بهترین نحو ممکن انج

  خود را در مسیر حرکت سریع قرار دهید 



و پیوسته بیاموزید . با تمرین مناسب دانش خود را به مهارت تبدیل کنید . متعهد شوید که بی وقفه 

  یادگیري یک مهارت جدید مانند یادگیري نحوه پختن یک غذاي جدید در خانه است . 

  ل نهم فص                                          

  ذهن فرا هوشیار خود را فعال کنید                    

  ذهن فراهوشیار : بزرگترین قدرت شما 

شما مانند تجهیزلت الکترونیک پیشرفته اي براي سیستم هدایت و راهنمایی شما عمل ذهن فراهوشیار 

اخوآکاه خود را برنامه می کند . ابتدا باید مقصد خود را تعیین کرده و سپس آن را مکتوب کنید و ذهن ن

ریزي کنید . وقتی هدف براي ذهن ناخود آکاه مشخص شود ، به ذهن فراهوشیار تان انتقال یافته و تمام 

  روز روي آن کار می کند تا به هدفتان برسید . 

  ذهن فراهوشیار شما براي فعال شدن ، به فرامینی روشن و دقیق به شکل جمالت تاَئیدي مثبت نیاز دارد.

هدفتان واضح باشد ذهن فرا هوشیار به صورت خودکار و پیوسته تمام مشکالت موجود سر راه  اگر

  . ذهن فرا هوشیار شما اغلب به شکل ایده هایی با شما سخن می گویند . رسیدن به هدف را رفع می کند 

  

  فعال کردن ذهن فراهوشیار 

روش اول یک برگه کاغذ بردارید و جزئیات مشکلی را که با آن مواجه شده اید ، بنویسید . روش دیگر 

  مشکل را به کلی فراموش کنید . 

تمرین تنهایی هم مناسب است اول ، تصمیم بگیرید سی دقیقه ساکت باشید . دوم هرچیزي که ممکن 

سوم هیچ تالش براي فکر کردن به مشکل یا است حواستان را پرت کند ، از اطراف خود دور کنید . 

  هدفتان نکنید . اجازه دهید ذهنتان آرام باشد . جوابی که دنبالش هستید ، به ذهنتان خطور می کند . 

  گوش دادن به موسیقی آرام و کالسیک . 

  انجام دادن فعالیت فیزیکی . 

  

  قانون بزرگ 



قانون فعالیت فراهوشیار میگوید : (( هر فکر ، برنامه ، هدف یا ایده اي که پیوسته در ذهن هوشیار 

  نگهداري شود ، باید از ضمیر خود آکاه به واقیت انتقال یابد . )) 

  

   فصل دهم                                          

  نید از میانبرها و دیگر سراب ها اجتناب ک              

  شاید بزرگترین داستان موفقیت شخصی را قانون کمترین مقاومت به خوبی توضیح بدهد . 

همان طور که آب به پایین تپه سرازیر می شود اغلب اشخاص دنبال سرعترین را براي رسیدن به خواسته 

بیعی براي هاي خود هستند و توجه چندانی به پیامد هاي طوالنی مدت رفتار خود ندارند . این گرایش ط

  در زندگی افراد است . پیمودن راهی ساده ، علت اصلی شکست و ناکامی 

در برابر قدرت و جذبه کمترین مقاومت ، استقامت داشته باشید . هیچ چیزارزشمندي به سادگی حاصل 

  نمی شود . 

  ودن ) چهار توصیه براي پرواز  (اقرار کردن ) ، ( اوج گرفتن ) ، ( تائید کردن ) ، ( تبعیت نم

  به محض اینکه با مشکلی برخورد کردید موضوع را با کسی در میان بگذارید تا کمکتان کند . 

آنقدر اوج بگیرید تا دیدگاه وسیع تري پیدا کنید  در زندگی شخصی و تجاري خود باید قدمی به عقب 

  برداشته و موقعیت خود را تماشا کنید و نصبت به وضع خود صادقانه فکر کنید . 

با افراد با صالحیت در میان بگذارید تا آن ها کمکتان کنند پنهان در زندگی هر گاه از مسیر خارج شدید 

  کاري نکنید . 

  بهاي موفقیت را پرداخت کن . از افراد موفق درخواست کمک کن و از آن ها تبعت کن . 

  

  

  

  

  

  



  

  

  فصل یازدهم                                      

   بر ترس خود مسلط شوید                             

  ترس بزرگترین مشکل بشر است . 

الزم است با تکرار پیوسته بر ترس هایمان غلبه کنیم تا در خود شجاعتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم با فراز و 

  نشیب هاي زندگی کنار بیاییم . 

  خیر می اندازیم . وقتی اسیر ترس می شویم ، تردید می کنیم و کارمان را به تاَ

ضوع بیشتر و بهتر در خصوص یک موترس ناشی از جهل و نادانی است . اقدام به جمع آوري اطالعات 

  بر شجاعت ما می افزاید . خاص 

  ترس هاي خود را شناسایی کنید و به طور منطقی و بی طرفانه ترس هاي خود را تجزیه و تحلیل کنید . 

فهرست ترس هاي کوچک و بزرگ خود را یادداشت کنید و به بخش هاي مختلف کار و زندگی شخصی خود 

  فکر کنید . از خود سواالت اساسی بپرسید که چگونه می توانید بر ترس هایتان غلبی کنید . 

هید . این ویژگی هاي شجاعت را تمرین کنید . باید خواهان خروج از منطقه امن خود باشید و کاري انجام د

  جدید بدون هیچ تضمینی براي موفقیت است .  شجاعت ، انجام کاري

و موفق هستند . وقتی متعهد می شوید غلبه بر ترس و توسعه شجاعت ، ملزومات داشتن زندگی شاد 

ویژگی شجاعت را در خود پرورش دهید ، نهایتاَ به جایی می رسید که دیگر ترس هایتان کنترلی بر شما 

  دیگر ور تصمیم گیري هایتان دخیل نخوهد بود .نداشته و 

  

  

  

  

  

  



  

  

  فصل دوازدهم                                         

  تا موفقیت مداومت به خرج دهید                       

باید بتوانید پس از تصمیم گیري آن چه را که می خواهید دنبال کنید . باید بهاي موفقیت را بپردازید . 

ا و بارها این کار را بکنید تا سرانجام به هدف برسید . نظم و انظباط در هر مرحله از سفر شما ضروري باره

  است . 

، مداومت به خرج دهید ، این عادت رت در خود پرورش دهید و به با مشکالت روبرو شدید اگر هر مرت

حرکت خود ادامه دهید و در  شخصیت خود را ارتقا دهید . در کار خود هرگز تسلیم نشوید و پیوسته به

  این راه مداومت داشته باشید . 

هر چه اهدافتان مهمتر و چالش انگیزتر باشد ، احتمال مواجه شدن با مشکالت و نا اُمیدي نیز بیشتر می 

مقاومت و شود . نا امیدي اجتناب ناپذیر است . موفقیت همیشه در یک قدمی شکست است . قدرت 

  م نا امیدي ها و شکست ها ، ویژگی افراد موفق است . دوام آوردن علیرغم تما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  نتیجه گیري                                            

  موفقیت تصادفی نیست                               

اگر می خواهید به فردي تبدیل شوید که قبالَ نبودید باید توانایی ها و ویژگی هایی که هرگز نداشته اید 

باید مهارتهایی را بیاموزید که قبالَ با آن ها آشنایی نداشته اید  . براي رسیدن به را در خود ایجاد کنید . 

باید موفقیت را تعریف کرده و به فردي  موفقیت هاي بزرگ ، باید انسان بزرگی باشید . براي موفق شدن

  تبدیل شوید که در قلب و ذهنش موفق است . 

  

  

  

  

  

 

 


